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Л

юбов’ю до автомобілів Владислава Новікова
«заразив» батько, який працював далекобійни
ком і часом брав сина з собою в рейси. Одного
разу хлопцеві пощастило помандрувати аж до Новоси
бірська. Саме близьке знайомство з дорожньою роман
тикою зродило в серці Владислава Володимировича
мрію про професію автомобіліста.
В. В. Новіков народився 23 січня 1974 р. у селищі
Довгий Льговського району Курської області (Росія).
Мав неабиякі успіхи в навчанні, школу закінчив із ме
даллю. Тоді ж, у шкільні роки, захопився юриспруден
цією, й до мрії про професію, пов’язану з автомобільною
сферою, додалося прагнення здобути фах юриста.
У 1990 р. амбітний і цілеспрямований юнак зро
бив перший крок на шляху до здійснення наміру реа
лізувати себе у транспортній галузі — став студентом
економічного факультету Харківського автомобільнодорожнього інституту за спеціальністю «Організація
перевезень». А в 1995 р., закінчивши тоді вже Харків
ський державний автомобільно-дорожній технічний
університет, він вступив на спеціальність «Правознав
ство» господарсько-правового факультету Національ
ної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Так
Владислав Новіков здобув дві найпопулярніші та най
затребуваніші в наш час на ринку праці професії — еко
номіста та юриста. Не зупиняючись на досягнутому,
в 2006 р. закінчив також Національну академію держав
ного управління при Президентові України, опанував
ши спеціальність «Державне управління». На той час
Владиславові Володимировичу виповнилося 32 роки,
22 з яких він присвятив навчанню, завдяки чому став
висококласним і, що найважливіше, універсальним ме
неджером.
Перший досвід практичної роботи В. В. Новіков здо
був під час навчання в юридичній академії: в 1998 р. він
розпочав трудову діяльність на посаді юрисконсульта
АКІБ «ЕРА-БАНК» (м. Харків). Навчаючись на денно
му відділенні, устигав не лише працювати в банку, а ще
й займатися невеличким бізнесом.
Згодом, здобувши юридичну освіту, Владислав Во
лодимирович упродовж кількох років закріплював те
оретичні знання на практиці, працюючи переважно на

 ерівних посадах у структурах різних форм власності та
к
різних сфер діяльності. У 2000–2001 рр. був помічником
прокурора в Полтавській міжрайонній природоохорон
ній прокуратурі, а в 2001–2002 рр. — юрисконсультом
колективного фермерського господарства «Ізумруд», що
на Харківщині. У 2002 р. його обрано головою правлін
ня ЗАТ «Севергаз» (м. Харків). Водночас із лютого 2002
до липня 2003 р. обіймав посаду директора АТ «Опора»
(м. Мерефа). Упродовж 2003–2005 рр. працював заступ
ником директора, а згодом виконуючим обов’язки дирек
тора Державного підприємства «Івашківський спиртза
вод». А з 2005 р. В. В. Новіков — генеральний директор
ТОВ «Торговельно-промислова компанія «Опора», яке
очолює й сьогодні.
Як зрозуміло з назви, це, розташоване в м. Мере
фа, що поруч із Харковом, підприємство є виробником
високовольтних опор для ліній електропередач та ін
ших залізобетонних виробів. Сьогодні лінії електропе
редач — невід’ємний компонент світової енергострук
тури. Вони мають величезне значення для успішного
функціонування сучасної економіки, адже є, фактично,
найраціональнішим способом передачі електроенергії
на відстані, «енергетичними артеріями» планети. Про
дукція, яку виготовляє ТОВ «ТПК «Опора», — на
дійна, довговічна та відповідає всім нормам безпеки,
зокрема й екологічної. Якість цієї продукції широко ві
дома на внутрішньому й міжнародному ринках. Вона
має великий попит не лише в українських замовни
ків, а й у низці країн СНД: Росії, Молдові, Казахстані,
Азербайджані.
Крім професійної, Владислав Володимирович Но
віков провадить також активну громадську діяльність.
Зокрема, як депутат Харківської районної ради, він
бере активну участь у житті міста, допомагає у вирішен
ні найрізноманітніших проблем, надає фінансову до
помогу школам, ветеранам війни й усім, хто її нагаль
но потребує.
Відзначений подяками Президента України та Всес
вітньої асоціації юристів, почесними грамотами Союзу
юристів України та Союзу юристів Харківської області.
Серед хобі Владислава Володимировича полювання,
рибальство, більярд. Одружений. Має доньку.
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